
Zážitky
v 
Drážďanském 
Polabí

4 dny zajímavostí // kultura 

a historie // aktivity a příroda // 

životní styl a požitky // zážitková mapa        

1. den 

Požitky plné superlativů 

Pestrost umělecké a kulturní metropole 
Drážďan můžete poznat hned po svém 
příjezdu zcela pohodlně na okružní jízdě 
městem: nechejte se okouzlit působivou 
starou částí města (Altstadt), i novou 
částí (Neustadt) s její barokní čtvrtí, 
pulzující módní čtvrtí s architekturou 
ve stylu gründerského období, vilovými 
čtvrtěmi Blasewitz a Loschwitz, ale také 
monumentálními svědky socialistického 
urbanismu a moderní architektury. Při 
procházce historickou čtvrtí Altstadt 
narazíte na každém kroku na památky 
světového významu, z nichž každá je 
skutečným klenotem! 
Po večeři v některé ze zážitkových restau-
rací drážďanského Altstadtu vás na 
vybrané hudební zážitky zve světoznámá 
Semperoper, Drážďanský filharmonický 

orchestr v Kulturním paláci (Kulturpalast), 
Státní opereta v prostředí bývalé tep-
lárny Kraftwerk Mitte a spousta dalších 
divadel. Zcela mimořádné kulinářské 
potěšení zaručí návštěva některého 
z moderních kreativních podniků na druhém 
břehu Labe v drážďanském Neustadtu. 
Milovníci nočního života tam pak mohou 
ještě vyrazit do živých barů a klubů.  

2. den 

Celosvětově jedinečné poklady 

Ideální den na obdivování jedinečných 
uměleckých pokladů Drážďan! Například 
v drážďanském rezidenčním zámku 
plném superlativů: nejvýznamnější 
pokladnice a největší osmanská sbírka 
v Evropě, největší zelený diamant a jedna 
z nejcennějších sbírek slavnostních zbraní 
a kostýmů na světě. A to je teprve začátek!

Odpoledne se vydejte na výlet nejstarší      
a největší flotilou kolesových parníků na 
světě směrem na Pillnitz. Zdejší zámek  
v čínském stylu, obklopený úchvatným 
parkem, býval letním sídlem saských králů. 
Milovníci hudby by si neměli nechat ujít 
blízké idylické letní sídlo skladatele Carla-
Maria von Webera s muzeem.

Rekordní jízdu zažijete s první visutou 
dráhou na světě: na délce 280 metrů 
dráha překonává 84 výškových metrů 
a vozí cestující do městské části Ober-
loschwitz. Jízda vás odmění úchvatným 
výhledem na metropoli a na tzv. Blaues 
Wunder, známý most z tepaného železa 
přes řeku Labe. Den plný jedinečných 
zážitků završí večeře v podniku s terasou 
nad údolím Labe.

 ▷ Kostel Frauenkirche, Drážďany – s největší 
kamennou kopulí severně od Alp

 ▷ Bažantí zámeček – nejmenší zámek                 
v Sasku a jediný původní zachovalý rokokový 
zámek v okolí Drážďan

 ▷ Zámek Hartenfels Torgau – největší                 
z plně zachovalých zámků z období rané 
renesance v Německu

 ▷ První veřejná knihovna Německa ve městě 
Großenhain, založená roku 1828 Karlem 
Benjaminem Preuskerem 

 ▷ Drážďanské divadlo Schauspielhaus (vybu-
dováno 1912/13) s plně funkční a nejstarší 
zachovanou jevištní technikou Německa

 ▷ Zámecký kostel Torgau – první protes-
tantská novostavba kostela v Německu 
(vysvěcen Martinem Lutherem)

 ▷ Fürstenzug (Průvod knížat) – největší malba 
na porcelánu na světě (25 000 míšeňských 
porcelánových dlaždic, vytvořeno v roce 
1907)

 ▷ Historická radnice Wilsdruff – první zvon-
kohra v Německu s libovolně volitelnými 
melodiemi

 ▷ Hrad Albrechtsburg v Míšni – první hradní 
stavba v německy mluvících zemích 

 ▷ Sbírka porcelánu v drážďanském Zwingeru –                                
s největší a nejkompletnější sbírkou                  
historického míšeňského porcelánu

 ▷ „Porcelánový kostel v Míšni“ – Nikolaikirche 
(kostel sv. Mikuláše) s největšími porcelá-
novými postavami na světě

  Aktivity a přírodní zážitky  

 ▷ Drážďanská čtvrť Hellerau: První zahradní 
město v Německu (1908)

 ▷ Nejstarší vědecká sbírka dřevin na světě 
(lesní botanická zahrada/zemské arboretum) 
v městě Tharandt

 ▷ Porfyrový vějíř v blízkosti Mohorn-Grund –                                 
přírodní památka v Tharandtském lese           
na Geologické turistické cestě, největší 
kamenný vějíř v Sasku

 ▷ Saský Mt. Everest maraton na schodech 
nazvaných Spitzhaustreppe v městě Rade-
beul – nejtěžší a největší extrémní běh po 
schodech na světě s 39 700 stupni 

  Životní styl a požitky    Kulturní a historické zážitky  

 ▷ „Grünes Gewölbe (Zelená klenba)“ – nejroz-
sáhlejší a nejvýznamnější sbírka asi 4 000 
uměleckých pokladů Evropy, mezi nimi 
největší zelený diamant na světě, nejdražší 
zlatý kávový servis a jedinečný dvůr císaře 
Velkého Mughala

 ▷ Největší a nejstarší flotila kolesových parníků 
s devíti historickými kolesovými parníky

 ▷ Největší sraz parních lokomotiv Německa      
v Drážďanech 

 ▷ Weisseritzská dráha – služebně nejstarší, 
veřejná, parní úzkokolejka v Německu

 ▷ Jediná vinařská oblast v Sasku, nejstarší                    
saská vinná réva (tramín, přes 200 let            
v oblasti kláštera sv. Kříže v Míšni)

 ▷ Drážďanský Striezelmarkt – nejstarší vánoční 
trh v Německu (od roku 1434) s každoročním 
krájením největší vánoční štoly na světě 

 ▷ Vinařství Hoflößnitz – nejstarší dochované 
vinařství a první certifikované ekologicky 
hospodařící vinařské družstvo v Sasku

 ▷ Mezinárodní dixielandový festival v Dráž-
ďanech – největší dixielandový jazzový 
festival v Evropě

 ▷ Glashütte – nejvýznamnější místo němec-
kého hodinářského průmyslu. Unikátní 
luxusní hodinky zde vyrábí 11 společností, 
včetně mezinárodně známých značek Lange 
& Söhne, Glashütte Original nebo Nomos

 ▷ Největší sbírka loveckých trofejí na světě      
v loveckém zámku a letohrádku Moritzburg 

 ▷ Porcelánová manufaktura Míšeň – první 
porcelánka v Evropě
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3. den 

Perly podél řeky Labe 

Nyní se vydejte po proudu Labe do Míšně 
(Meißen): nikdy určitě nezapomenete na 
první pohled na nejstarší palácovou stavbu 
Německa, impozantní Albrechtsburg. 
V prostorách budovy Haus MEISSEN 
na vás čeká první porcelánová manu-
faktura v Evropě s úchvatným muzeem 
a předváděcími dílnami. V nich můžete 
nahlédnout přes ramena mistrům jednoho 
z nejvíce fascinujících a nejstarších 
řemesel – výroby porcelánu. 

Při procházce malebnými uličkami 
někdejšího sídelního města jistě objevíte 
spoustu mimořádných zajímavostí: 
budete obdivovat nádherné měšťanské 
domy, staré kanovnické dvorce a jednot -
livé malé obchůdky. K návštěvě lákají také 
rustikální vinárny. Nahoře na vrcholku 
nazvaném Burgberg vás zve k prohlídce 
hrad Albrechtsburg a chrám s Knížecí 
kaplí.

Nádherný výhled na historickou čtvrť 
Altstadt si vychutnáte v některém            
z podniků s terasou. Milovníci piva si 
přijdou na své, zaběhnou-li do nejstaršího 
soukromého pivovaru v Sasku nazvaném 
„Meißner Schwerter“. Pro milovníky vína 
potom nabízí exkluzivní požitek Míšeň          
a romantické vinařské vesničky podél 
Saské vinařské cesty. Nejseverovýchod-
nější vinařská oblast Evropy vás překvapí 
svými ušlechtilými víny!

 

4. den
Poklady skryté v krajině pohádek

Závěrem a zlatým hřebem vaší cesty 
po Drážďanském Polabí bude zámek 
Moritzburg. Návštěva tohoto letohrádku 
a loveckého zámku uchvátí v každém 
ročním období. V zimě se stává skutečným 
pohádkovým zámkem – a přenese vás 
do kulis oblíbené filmové pohádky „Tři 
oříšky pro Popelku“: skvělá podívaná pro 
malé i velké návštěvníky! K dalším zajíma-
vostem patří zemský hřebčín Moritz-
burg, který je jednou z deseti státních 
stájí v Německu, a dále pak bývalá 
bažantnice s nejstarším vnitrozemským 
majákem zasazeným do moritzburské 
kulturní krajiny. Milovníci historických 
dopravních prostředků se mohou s regio-
nem seznámit při jízdě vlakem taženým 
parní lokomotivou po úzkokolejce zvané 
„Lößnitzdackel“ nebo z půvabného 
kočáru taženého koňmi a cítit se při 
tom jako v dobách kurfiřtů. Cesta zpět 
do Drážďan vás povede městečkem 
Radebeul, domovem Vinnetoua a Old 
Shatterhanda, které proslavil spisovatel 
Karel May, kolem prvního zážitkového 
vinařství Evropy a kouzelnými vinicemi.

4 dny zajímavostí
v regionu Drážďanské Polabí
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PIRNA
BRÁNA DO SASKÉHO ŠVÝCARSKA

Vítejte 
v regionu
Drážďanské Polabí

DRÁŽĎANY

Region Drážďanské Polabí, rozkládající se po obou březích řeky Labe 
od měst Pirna po Torgau, je srdcem Saska a jednou z nejkrásnějších 
rekreačních oblastí v Německu. Jedinečným způsobem propojuje nádhernou 
přírodní krajinu s uměním, kulturou a požitky. 

LABE

NOVÉ 
MĚSTORADEBEUL

COSWIG

MÍŠEŇ

Malebná 
vinařství

GRAUPA

FREITAL

Polabská cyklostezka

Polabská cyklostezka

Polabská cyklostezka
MÓDNÍ ČTVRŤ 
KLUBŮ 
A KULTURY 

Velká 
zahrada

LABE

LABE

Čekají zde na vás malebná města s historickými centry a fascinující památky – a také 
světoznámá metropole kultury a umění Drážďany. K procházkám zvou barokní zámecké 
parky s rozlehlými zahradami. Zcela mimořádnou příležitostí, jak poznat tento region 
a jeho historii plnou tradic, nabízí nostalgické úzkokolejky a parníky. Kromě toho se 
tento kousek země vyznačuje 850letou vinařskou tradicí. Díky mírnému klimatu se na 
sluncem hýčkaných svazích kolem Labe daří i vínu, které oceňují i znalci. Nejlépe si jej 
užijete v idylických vinařských vesničkách se středomořským půvabem.

Veškeré informace k regionu naleznete na stránkách 
www.dresden-elbland.de a www.dresden.de/tourismus.

Saská 
vinařská turistická cesta

THARA NDT

PILLNITZ

BLASEWITZ

1
  
ZÁMEK HARTENFELS TORGAU 

2
  
PALÁC A ZÁMKY ZABELTITZ

3
  
ZÁMECKÝ PARK DIESBAR-SEUSSLITZ

4
  
PORCELÁNOVÁ MANUFAKTURA, MÍŠEŇ    

5
  
ZÁMEK ALBRECHTSBURG, MÍŠEŇ    

6
  
KLÁŠTERNÍ PARK ALTZELLA A HRAD NOSSEN

7
  
ZÁMEK BATZDORF

8
  
SASKÁ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOST

9
  
ROZHLEDNA KRÁLE ALBERTA, WEINBÖHLA

10
  
LOVECKÝ ZÁMEK A LETOHRÁDEK MORITZBURG

MĚSTO VÍNA A PORCELÁNU

Údolí na levém břehu Labe 
s mlýny a panskými sídly

GLASHÜTTE

NOSSEN

TORGAU
MĚSTO LUTHERA A RENESANCE

DIESBAR-SEUSSLITZ

WEINBÖHLA

MORITZBURG

Údolí Rabenauer 
Grund

GROSSSEDLITZ

VILOVÁ ČTVRŤ  
WEISSER HIRSCH

Polabská cyk
loste

zka
Schönfeldská 
vysočina

SCHÖNFELD

ZAHRADNÍ 
MĚSTO 
HELLERAU

WEESENSTEIN

32
  
MLÉKÁRNA PFUNDS MOLKEREI –  

 NEJKRÁSNĚJŠÍ OBCHOD S 
 MLÉČNÝMI VÝROBKY NA SVĚTĚ

33
  
ZÁMEK ALBRECHTSBERG

34
  
LINGNERSCHLOSS

35
  
ZÁMEK ECKBERG

36
  
MOST BLAUES WUNDER 

37
  
POZEMNÍ LANOVKA

MĚSTO VÍNA

38
  
VISUTÁ LANOVKA   

39
  
ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK PILLNITZ

40
  
TKALCOVSKÉ MUZEUM A WAGNEROVA 

 MÍSTA, GRAUPA

41
  
GLASHÜTTE S MANUFAKTURAMI 

 NA LUXUSNÍ HODINKY

42
  
ZÁMEK WEESENSTEIN

43
  
BAROKNÍ ZAHRADY GROSSSEDLITZ  

44
  
PIRNA – NÁMĚSTÍ S RENESANČNÍMI 

 A BAROKNÍMI FASÁDAMI

HISTORICKÁ 
ČTVRŤ 
ALTSTADT

ZABELTITZ

BAROKNÍ
ČTVRŤ

GROSSENHAIN

KLIPPHAUSEN

WILSDRUFF

STREHLA

POLABÍ

24
  
DEUTSCHES HYGIENE-MUSEUM

25
  
MANUFAKTURA VW  

26
  
PALÁC V PARKU GROSSER GARTEN 

27
  
ASISI PANOMETER 

28
  
KOSTEL KREUZKIRCHE

29
  
SÄCHSISCHE LANDESBIBLIOTHEK – STAATS- UND

 UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK (SLUB) S MUZEEM KNIH

30
  
WEISSERITZSKÁ DRÁHA 

31
  
THARANDTSKÝ LES S LESNICKO-BOTANICKOU ZAHRADOU

BASTEI

Saská 
vinařská cesta

Polabská cyklostezka

11
  
ÚZKOKOLEJKA LÖSSNITZGRUNDBAHN

12
  
MUZEUM KARLA MAYE

13
  
PARK A ZÁŽITKOVÉ VINAŘSTVÍ

14
  
DIVADLO FESTSPIELHAUS HELLERAU

15
  
VOJENSKOHISTORICKÉ MUZEUM

16
  
SOCHA ZLATÉHO JEZDCE 

17
  
KRAFTWERK MITTE – AREÁL KULTURY A KREATIVITY

18
  
SEMPEROPER

19
  
ZWINGER S BRÁNOU KRONENTOR

20
  
REZIDENČNÍ ZÁMEK 

21
  
KOSTEL FRAUENKIRCHE

22
  
KULTURPALAST  

23
  
BRÜHLOVA TERASA S PEVNOSTÍ DRÁŽĎANY


